י"ח בכסלו תשפ"א )4.12.20( -

יעקב" :גם אם אנחנו קצת שונים
בוא נלמד מעט לסלוח
להיות יותר אחים".

צייר :אלכסנדר שטראובר 1851

שבת פרשת וישלח
צאת השבת – 17:16

כניסת השבת – 16:14
1434

פרשת וישלחָ :קטֹנְ ִּתי  /יעקב וכמן
באמת חשש שמא לא יזכה לעזרת ה' יתברך
בעימות האפשרי מול עשו?
והתשובה היא  -אכן כן! והיא נעוצה במילה
הראשונה של הפסוק הנ"ל :קטונתי! וכן
בהכרת הטוב שבסוף הפסוק – במקלי עברתי
את הירדן ועתה הייתי לשני מחנות .הצדיק
לא חי בתודעה של "מגיע לי" .הוא גם לא
רואה את מה שיש לו כמובן מאליו .מצד שני,
תמיד בודק את עצמו אם הולך הוא בדרך
הנכונה ,ונמנע מסטיות וחטאים.

"קטנְתי מכל הַ חֲ סדים ּומכׇּל האֱ מֶ ת אֲ שֶ ר
עשית ֶאת עַ בְ דֶ ך כי בְ מַ ְקלי עבַ ְרתי ֶאת הַ י ְַרדֵּ ן
שנֵּי מַ חֲ נֹות”( .בר' ל"ב י"א)
הַ זֶה וְ עַ תה הייתי ל ְ

יעקב אבינו מתכונן למפגש עם עשו ,בין
היתר ,בתפילה .במבט ראשון ,דבריו בפסוק
לעיל נראים כצניעות ,כאילו אומר לקב"ה:
לא מגיע לי כל החסד והשפע שהענקת לי
מאז עברתי את הירדן בודד וחסר-כל ועד
היום בו אני בעל משפחה ונכסים רבים .ויש
להבין למה התכוון יעקב באומרו "מכל
האמת" .רבים מן המפרשים מבהירים כי
החסד הוא הטוב שהקב"ה הרעיף על יעקב
בלי קשר למעשיו ,והאמת מייצגת את הטוב
שהקב"ה הבטיח לו.

ומכאן ניתן להבין את ההסבר של חז"ל
שיעקב חשש מזכויותיו של עשו ,שבזמן שיעקב
גר בחו"ל עשו היה כאן ,ובמשך  20שנה ויותר
קיים (אמנם בדרכו שלו) מצוות כיבוד אב ואם
שיעקב היה מנוע מלקיים ממרחקים.

רש"י מסביר שבמילים אלה מביע יעקב את
חששו שמא החטא יגרום לכך שחלילה ,ה' לא
יהיה בעזרו  ,כי ייתכן שזכויותיו נתמעטו
ע"י רוב החסדים שכבר זכה להם .לכן
מובנים יותר הדברים שקדמו לפסוק הנ"ל
ולאלה שלאחריו .יעקב מגייס זכות אבות
מחד ,והבטחות הקשורות לעתיד לבוא
מאידך" ,לשכנע" את ה' להושיעו.

נסיים עם שתי תובנות ,אחת של החוזה
מלובלין ,מגדולי החסידות ,שהביא בשם הרב
אלימלך מליז'נסק'" :קטונתי' זאת מידה שגם
היא מחסדי ה' ואף גדולה מכל החסדים"...
והשנייה של הגר"א :הגמרא (סוטה ה).
מביאה מימרא של רב "תלמיד חכם צריך
שיהיה בו אחד משמונה שבשמינית" .ההסבר
הפשוט הוא שמדובר ב 1/64-של מידת
הגאווה והכוונה שצריך קורטוב מהמידה
השלילית  -לדברים חיוביים ,לעבודת ה',
לתלמוד תורה וכדו' .אומר הגאון :יש הבנה
נוספת לדברי רב .אחד משמונה שבשמינית
הינו המילה הראשונה (אחד) ,מהפסוק
השמיני (משמונה) ,מהפרשה השמינית
(וישלח) ,זאת אומרת "קטונתי"....

ובאמת ,כאשר אנו לומדים על חייהם
והתנהלותם של האבות ,הן מן התורה
שבכתב והן מן התורה שבעל פה ,ייתכן
שיתעורר בנו קושי מסויים להבין את דאגתו
העמוקה של יעקב אבינו .שהרי הוא הצדיק
ועשו הרשע ,וכבר ראינו את יעקב בפעולותיו
מול חותנו ,לבן הארמי (אותיות ר'מ'א'י'),
הוא אולי איש תם ,אבל איננו תמים .האם
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"ואני תפילתי לך"...
שבת
כניסת השבת – 16:14
המיקום ולוח הזמנים  -בתיאום ישיר עם אחראי המניינים!
צפוני  -נחמיה רפל
מזרחי  -צביקי טסלר
צעירים  -אחיעד מובשוביץ
מערבי  -רון ברטוב
מרכזי  -עדו עפרוני
ביה"כ  -יעקב וכמן
יציאת השבת17:16 :

שבת שלום !

מנחה/ערבית בימות החול
בבית הכנסת בשעה 16:35

אסיפת חברים
תתקיים במוצאי שבת בזום בשעה 21:00

מזל טוב !!
* ליהודית עוזרי לנישואי הנכדה ניצן ,בתם של נירה ודני ,עם בח"ל עמית פורייטר.
* ללאה ורפי שרקי ,למשה וטובה שטיינר להולדת הנכדה/הנינה ,בת לאבנר וזוהר,
נינה לנגה ז"ל.
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מים חמים בשבת  -לקראת הדיון באסיפה  /הרב אילעאי עופרן
במערכת חימום חשמלית אסורים לכל
הדעות .יש לציין כי מים אלו אסורים
בשימוש אף אם המערכת כבתה לפני שבת.

לקראת הדיון באסיפה בנוגע למערכת המים
החמים ,ולאור שאלות רבות בנוגע לשימוש
במים חמים בשבת ,נתבקשתי לפרט את
הצדדים ההלכתיים של השימוש במערכת זו
בשבת.
נכון להיום ,אנו נהנים ביבנה ממים חמים
ללא הגבלה ,המותרים לשימוש בשבת .מצב
זה צפוי להשתנות במידת מה עם כניסת
המערכת המוצעת לשימוש.
המערכת החדשה כוללת:
א .דוד שמש ,שבו מתחממים המים בחום
השמש.
ב .מערכת חשמלית לחימום המים בהיעדר
מים חמים מדוד השמש.
ג .מערכת חשמלית ייעודית לשבת.

• במידה והמערכת החשמלית הועברה
ל"מצב שבת" ,המים החמים מותרים
לשימוש בשבת .מערכת זו מנמיכה את
טמפרטורת המים לדרגה שאינה נחשבת
לבישול אסור בשבת (פחות מ"יד סולדת",
כ 42-מעלות).
• לאחר העברת המערכת החשמלית ל"מצב
שבת" ,אסור להשתמש במים החמים כל
עוד לא ירדה טמפרטורת המים לרמה
של פחות מ"יד סולדת" .תהליך זה עשוי
לארוך מספר שעות ולהתקצר בהתאם
לצריכת המים החמים.

תמצית הדיון ההלכתי – בעת פתיחת הברז
וצריכה של מים חמים בשבת ,נכנסים לדוד
מים קרים חדשים ומתחממים בו .חימום זה
עשוי להיחשב לבישול האסור בשבת ,ומים
שהתבשלו באופן זה אסורים לשימוש בשבת.

נבחנת שיטה אוטומטית להפעלה של מערכת
השבת באופן קבוע ,מספר שעות לפני כניסת
השבת.
במילים פשוטות –
אם המערכת החשמלית פועלת כרגיל – אסור
להשתמש במים החמים.
אם המערכת החשמלית אינה פועלת כלל –
מותר להשתמש במים החמים.
אם המערכת החשמלית פועלת ב"מצב שבת"
– יש להמתין שטמפרטורת המים תרד מעט,
לדרגה של פחות מ"יד סולדת" ,ואז מותר
להשתמש במים בשבת.
בשבתות סגריריות מומלץ להעביר את
המערכת למצב שבת מספר שעות לפני כניסת
השבת.

• ברוב ימות השנה ,אמור דוד השמש לספק
די מים חמים לצריכה ביתית .מים אלו
מותרים לשימוש בשבת ,משום שלרוב
הדעות אין איסור במים המתחממים
בחום השמש.
• בימים שבהם דוד השמש אינו נותן מענה
די הצורך ,כגון בימים סגריריים או עם
צריכה גבוהה במיוחד של מים חמים,
נדרשת הפעלה של מערכת החימום
החשמלית .מים אלו אסורים לשימוש
בשבת משום שמים המתבשלים בשבת
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חנוכת הדירה בבית סביון  /טובה פניני
מקום מלא בריאות ושלווה ,ברכה ושמחה
שיהפכו במהרה את המקום ל"בית".

השבוע קיימנו טקס חנוכת הבית לדירה
הזוגית החדשה של בית סביון .ברצוני לשתף
את הציבור בדברים שקראתי בטקס זה.

אני רוצה להודות לכל מי שליווה אותנו
בתהליך של בניית הדירה.
לסיון לנג ,על החשיבה המשותפת בשלבים
הראשונים והליווי ברקע.
לדבורית אדר ,מנהלת הבריאות ,על הדחיפה
כשהיה צריך ועל השותפות לאורך הדרך.
לחנה שריד ,על שעות וימים של תכנון וחשיבה
כיצד ליצור דירה נעימה ,מעוצבת
ופונקציונלית .תודה על הניסיון והכישרון
שהבאת איתך ,על שחסכת לנו בחירות קשות,
ובראייה המיוחדת שלך תרמת לתוצאה
הסופית המדהימה (!) שאנחנו רואים פה היום.
לג'ינג'י לנג ,על ליווי העבודה בשטח ,תוך
עמידה בקשר רצוף עם בעלי המלאכה ,על
תשומת הלב לכל הפרטים הגדולים והקטנים,
ודאגה לכך שהעבודה תתבצע על הצד הטוב
ביותר ולשביעות רצוננו.
לאנשי המקצוע שלנו :חזקי כוכבא ,יאיר
כוכבא ,יובל נחליאל וצבי אפרתי – על עבודתם
ותרומתם המקצועית להצלחת הפרויקט.
לכל בעלי המלאכה שהיו שותפים ,איש איש
בתחומו ובכישרונו .לרפי וסעיד וכל צוות
העובדים  -על העבודה הפיזית הקשה,
המקצועיות והעבודה האיכותית.
אסיים בתפילה קצרה:

אחרי חודשים של דיונים והתייעצויות ,חשיבה
ותכנון ,ציפייה ותקווה ולבסוף ,ביצוע העבודה
בשטח  -אנחנו שמחים להיות כאן היום ולציין
את חנוכת הדירה הזוגית בבית סביון .בכוחות
משותפים קמה לה כמעט בן-רגע דירה
לתפארת ,וזה דבר הראוי לציון ולחגיגה.
התקופה האחרונה ,תקופה הזויה שיש בה לא
מעט רגעי קושי ותסכול ,הכניסה את כולנו
בחזרה לבתים .כולנו ,בכל העולם ,מבלים
עכשיו הרבה יותר בבית .לאור אילוצי התקופה
ובזכות נפלאות הטכנולוגיה ,אנחנו עובדים
מהבית ,מבלים מהבית ,עושים קניות מהבית,
בהרצאות ,הופעות ,אירועים,
משתתפים
ישיבות ,אסיפות – הכול מהבית.
התקופה הזו מעוררת מחשבות על המושג
"בית" .מהו "בית" בעצם? כי ידוע שבית הוא
לא רק קירות וקורת גג .בית הוא הרגשה ...
כל מי שנכנס לכאן ,בין כותלי ה"בית" הזה
שנקרא בית סביון  -מבין תוך רגעים ספורים
שיש פה משהו מיוחד .משהו שהופך אותו
מלהיות אוסף של דירות  -ל"בית" משותף .יש
כאן הרגשת ביטחון ,שייכות ,הכלה וקבלה,
מרחב ליצירה ועשייה ,מפגשים של חיוך,
התעניינות ושיח ,מקום שבו יש לכל אחד
אפשרות לבוא לידי ביטוי בייחודיות שלו.
אני מקווה שבקרוב גם הדירה החדשה הזו
תהפוך להיות חלק מהשלם שהיא נמצאת
בתוכו .שייכנסו בה דיירים ,שימלאו אותה
בשגרת חיים מיוחדת משלהם ,שתשתלב
בעשייה הכללית שלנו פה ,שיהיה זה בשבילם

בֹותינּו
יהי רצֹון מלְפנֶיך ה' אֱ ֹ-להֵּ ינּו וֶאֹלהֵּ י אֲ ֵּ
ּמֹותינּו ,מֶ לְֶך ַרחּום וְ חַ ּנּון ,שֶ ת ְתמַ ֵּלא ַרחֲ מים עלֵּינּו
וְ א ֵּ
וְ ַתצְ ליחַ מַ ֲעשֵּ ינּו לנּו ּולְכל הַ דרים בַ בַ ית הַ זֶה .נ ְהיֶה
כֻלנּו ְמברכים בַ כל מכל כלַ ,תצילֶּנּו מכל חליּ ,ומכל
צרה ,וְ י ְהיֶה בַ ית זֶה מלֵּא כבוד ,הבנה ,סבלנות וכל
ּומברְך לנּו ולכל הבאים בתוכו ,יהי רצון
טּוב ,מֻ צְ לח ְ
וְ נאמַ ר אמֵּ ן.
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ענף על הכוונת :שעוני עדי  /ניר יעקבי
נשלחתי לשוחח עם שרית חפץ על
ההתמודדות של מפעל "שעוני עדי" עם
האתגר שנקרא "בלאק פריידיי" – אותו
סופ"ש קניות ידוע לשמצה/לברכה (בחרו לפי
העדפתכם) ,אולם במהרה התברר שבתקופה
האחרונה התמודדו חברינו מ"עדי" מול
אתגר גדול יותר  -ויכלו לו.

"בלאק פריידיי" אלא בכמה ימים שכוללים
את ה"שופינג איי אל"" ,יום הרווק הסיני"
ו"סייבר מאנדיי" .כל אלו ביחד הביאו לכך
שההכנסות של מחלקת האינטרנט הן מעל
פי שתיים מאשר בשנה שעברה ,וכך גם מדד
הלחץ וההספקים .הצוותים בחנות,
באינטרנט ,בשירות הלקוחות וגם במעבדה,
ובעצם  -כל הצוות של המפעל שהיה מגויס
להתמודד עם המון מכירות ,אריזות ,פניות
וטלפונים ,עשו עבודה מצויינת.
אם נבחן את המכירות בחנות שלנו וגם
באינטרנט מתחילת הסגר ועד עכשיו ,נמצא
גידול של פי שלוש במכירות בהשוואה
לתקופה המקבילה אשתקד .חלק מזה מפני
שהחנויות סגורות ,אבל חלק משמעותי נובע
מכך שעשינו גם פעילות יותר נכונה .כיוונו
מדוייק יותר את הפרסום לקהל היעד,
הוצאנו פוסטים בפייסבוק בצורה נכונה
יותר.
אך אי אפשר להסתכל רק על חצי הכוס
המלאה .יש לזכור שבתקופה זו החנות שלנו
בקניון הזהב עדיין סגורה ,וגם לקוחות
קמעונאיים שלנו לא חזרו עדיין לפעילות .גם
יריד "חבר" לא התקיים וההכנסות
מהמחלקות הללו בהחלט חסרות.

ולכך הצטרף אירוע המכירות של ה"בלאק
פריידיי"?
למעשה היה מדובר בגל של שלושה שבועות
רצופים שהתאפיינו בלחץ מטורף ,הן בשל
החזרה מהסגר והן בשל הייחודיות של
נובמבר :לא מדובר רק ביום שישי אחד של

כיצד התכוננתם לאירועי המכירות הגדולים
האלה?
אנחנו היינו מוכנים כבר לקראת החגים
לעשות אאוטלט ,על מנת לצמצם מלאים של
דגמים פחות מוצלחים .פרסנו בחנות

שרית ,איך מנהלים חנות מאז שהסגר נפתח?
עד ה 7-בנובמבר החנות הייתה סגורה באופן
רשמי ,למרות שהייתה תנועה מתמדת של
לקוחות שהתדפקו על הדלת ,ונתנו שירות
מחוץ לחנות .כשהותרו מעט מההגבלות,
פתחנו את החנות לפי ההגדרה של "חנות
רחוב" .למרות שהיו רק שלושה שבועות של
פעילות בחודש זה ,סיימנו את נובמבר
בסכום מאוד גבוה ,שאנחנו לא מכירים
בחנות בתקופה כל כך קצרה .הגידול היה של
 32%ביחס לנובמבר בשנה שעברה ,כאשר
השנה היו רק שלושה שבועות פעילים.
הגידול נובע גם מפעילות ענפה בפייסבוק ,גם
בזכות הלקוחות הנאמנים שלנו ,שחיכו
מאוד לפתיחה והגיעו בהמוניהם ,וכנראה
שגם בזכות העובדה שחנויות הקניונים
סגורות והתחרות שלנו מול מתחרים הייתה
מצומצמת יותר.
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ועושים רק את התיקונים השוטפים
ללקוחות שבאים לחנות פיזית .הדרך לשמור
על המורל היא בעידודים בקבוצת
הוואטסאפ של העובדים אבל שוב ,בעיקר
"טרפת".

שולחנות עם שעונים במחירי 'כסאח' ,והכנו
את עצמנו ליריד חיסולים.
בגלל הסגר שהחל בערב ראש השנה,
השולחנות עמדו מכוסים וחיכו ,עם שעונים
שהוצעו במחיר של "החל מ,"₪ 99 -
במחירים מאד אטרקטיביים .מיד עם
הפתיחה המחודשת של החנות המשכנו
באאוטלט .העובדה שבכל זאת יש עלייה
בהכנסות מראה שהאנשים אמנם אוהבים
לקנות במכירות חיסול ,אבל קונים גם את
השעונים היקרים יותר .למשל' ,אמבוס' -
המותג היקר שרכשנו לפני שנה ,צובר
בהדרגה תאוצה .מחיר כל שעון כזה הוא של
ארבע ספרות ,ואנחנו רואים עלייה מתונה
במכירות המותג הזה ,אצלנו בחנות .מכיוון
שזה מותג שלנו  -הרווחיות משמעותית.

בנוסף ,אנו במהלכה של עסקת שעונים גדולה
מאד ,לאחד מצבאות אפריקה ,כך שכל
המחלקות עובדות עד לקצה גבול היכולת הן
מבחינת הקצב והן מבחינת השעות.
וזו גם הזדמנות שלי להודות לצוות באופן
אישי על התגייסות בכדי לעשות את המירב.
המפעל עבר טלטלה קשה ,והתחושה
שהצלחת המפעל חשובה לכלל העובדים
בהחלט מתבטאת בפועל.
ועוד משהו חדש! לפני פתיחת הסגר היינו
מוכנים לעלות עם אתר אינטרנט חדש
ומתקדם ,אבל חששנו להעלות אותו במהלך
נובמבר כי תמיד יש חבלי לידה (ובאגים)
כשמעלים אתר חדש .חששנו לעשות זאת
תוך כדי התקופה העמוסה ,אבל היום הוא
עלה .מוזמנים להתרשם!

איך שומרים על הרוח של הצוות בתקופה
הזאת? נוצר הווי מיוחד?
מאז שפתחנו ,אחרי הסגר  -אין הווי .יש
טרפת .הטלפון מצלצל כל הזמן .עובדי
החנות לא יושבים בנחת לרגע ,בקושי
הפסקה לארוחת צהריים .השענים כמעט לא
מספיקים לעשות את התיקונים המצטברים,

בשירות לקוחות ,התגייסות משלוח השעונים
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דברי פרידה משמשון  /אלי כהן
נאמר במסיבת פרידה מצוות המדגרה
"מקסים הוא האפרוח ונפשו זכה,
מתוק וזקוק להרבה אהבה"

נשכח את ענייני המשקפיים שהיו באחריותך,
ואישור לחבר על מסגרת ,תוך כדי
הסתובבות בתוך הלול.

שמשון היקר !
בשנים האחרונות חזרת למקום שהלב
מחובר אליו ,לבעלי הכנף .לאחר שהיית
מזכיר הקיבוץ ,ומספר שנים הכנת תערובת
במרכז המזון ,נכנסת למדגרה ,חדרת לנפש
המגדלים ולליבם של האפרוחים .הצלחת
בתפקידך כמדריך המקצועי שמלווה את
המדגרה .להיות הפנים שלנו ,להתחבר
לכולם בדרך שלך ,בדרך נעימה ,פשוטה
וצנועה .לשאול את השאלות ,חס וחלילה
ללא פגיעות .הכול במטרה שלאפרוח לא
יהיה קר ולא חם מדי ,שיידע להגיע מהר
לאכול ,שירים את הצוואר לשתות ,שהרצפה
תהיה חמה והאיוורור יהיה במידה ,להסתכל
בחדר בקרה על טמפרטורת המטרה .יוצאים
לפנות בוקר ,בשעות הקטנות של הלילה,
מקבלים בוואסטאפ את הצפצוף של "פתח
לנו שער" באדיבותו של שמעון אברהם
המסור .עושים "העתק הדבק" למגדל:
בדרכנו אליך .בדרך לבית קמה עוקפים את
המשאית ומתקשרים לועקנין" :יצאת כבר?"
ולחביב" :הגעת?" לאמסילי" :פרקת?"
ולעטיה" :חזרת כבר?" .בכניסה לשביל
הכורכר ,בדרך ללול ,יש לך פנטזיה על פינת
'זּולה'  -לשבת לקרוא ספר ,על קפה ,על הנוף
הירוק ועל המיקום בו מוקם עוד לול .תוך
כדי אתה פותח דוא"ל וחושב על עוד כתבה
ל"מבית" ,בכדי לסגור את עיתון השבת .לא

שמשון ,יצרת באקסל מערכת לקבלת דו"חות
מסודרים להפליא ,בכדי לקבל תוצאות וללמוד
כל יום מחדש .וכל יום  -שיחה לא קצרה
לעדכון ,ללימוד ,לדבר על החיים ,ולהעביר
מידע מ'כתבנו בצפון'  -פיני.
השבת נקרא בפרשת השבוע "וישלח" על
המפגש של יעקב אבינו עם עשו הרשע ,לאחר
 20שנה.
אומר יעקב" :קטנְתי מכל הַ חֲ סדים ּומכׇּל
האֱ מֶ ת אֲ שֶ ר עשית ֶאת עַ בְ דֶ ך כי בְ מַ ְקלי
עבַ ְרתי ֶאת הַ י ְַרדֵּ ן הַ זֶה וְ עַ תה הייתי ל ְשנֵּי
מַ חֲ נֹות" .אני לומד ממך את המילה
"קטונתי" .תמיד אתה בא וניגש ,לכל דבר.
לא מזלזל ולא מתנשא ,אלא נותן לצד השני
מקום להביע את אשר על ליבו .ואתה ,בצורה
נעימה ,חודר לליבו ישר ואמיתי .כמו יעקב
אבינו אתה אומר' ,אני אצליח לעזור
להקשיב' ממקום של "מי אני? קטונתי'.
ולאחר מכן ,בליבך ,אתה אומר" :הצילני
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במדגרה .סבא שלי ז"ל היה אומר :אין
מעשים קטנים ,כל מעשה שלך ,קטן ככל
שיהיה ,חשוב הוא .כל חיוך וכל דיבור,
העולים משפתותיך הם יקרי ערך .וכאשר
אתה בשמחה ,במעשיך  -קטנים כגדולים ,זה
סימן שעשית בנאמנות ועשייתך מבורכת.
אנו רוצים לאחל לך את מילותיו של רבי
אלימלך מליז'נסק:
"אדרבא ,תן בליבנו שנראה כל אחד מעלת
חברינו ולא חסרונם .ושנדבר כל אחד את
חברו בדרך הישר והרצוי לפניך ,ואל יעלה
שום שנאה מאחד על חברו ,חלילה .ותחזק
התקשרותנו באהבה אליך ושיהיה הכול נחת
רוח אליך" .בהערכה ובידידות!
אלי כהן וכל צוות המדגרה

נא" ,ועובר לחלק שלך ,לאיך אתה רוצה שזה
יהיה .וזאת מעלה חשובה שהתברכת בה .אנו
כאן ,כל עובדי המדגרה ,רוצים להודות לך על
שנים של עבודה משותפת ,חברות ושותפות
מלאה ,למרות שאת המגב  ...בשטיפת קומת
המשרדים ,עודדת בדרך שלך בהשמעת
שירים עכשוויים ,והכול בעין יפה.
אנו בטוחים שאתה הולך למשימה לא קלה,
אך סמוכים שתעמוד בה בהצלחה רבה.
נקווה שלא נשמע ממשרדך את המשפט:
"הצילני נא" .שתצליח לעזור לכל באי
משרדך .וכמובן טיפ :אל תזניח את
משפחתך .מקווים לשובך רענן ,לאחר ארבע
שנים ,נחוש לכל משימה ,כאן איתנו -

סטודנטים זרים ברפת  /רון ברטוב
בשבת ע"י יהודים ,אינו רלוונטי כאשר הרפת
מעסיקה גויים .בשבוע שעבר השתתפתי
בדיון במזכירות בנושא תורנות הרפת,
והמשמעויות הנגזרות מהכנסתם של
הסטודנטים .התכנון כרגע הוא להמשיך
לקיים תורנויות ברפת ,אבל במתכונת שונה,
וללא חליבה ע"י יהודים בשבת .מכתב
מפורט על השינויים הצפויים ייצא בע"ה
בשבוע הבא לכלל תורני הרפת .אציין גם
שבשיחה שקיימנו עם הרב אילעאי,
בהשתתפות נח חיות ועמית חפץ ,הגדרנו מה
מותר ומה אסור לעובדים הזרים לעשות
בשבת.
כ ולי תקווה שהמהלך יצליח מכל
ה בחינות ,וש ניהול כח האדם ברפת יהפוך
להיות יעיל וידידותי יותר.

השבוע הגיעו לרפת שלושה סטודנטים זרים.
זאת לאחר דחיות חוזרות ונשנות ,עקב
הקורונה .השלושה מגיעים מאפריקה (שני
אוגנדים וטנזני אחד) דרך אותה תוכנית
שדרכה הגיעו סטודנטים זרים למדגריה .הם
ישוכנו בשכנות לסטודנטים של המדגריה.
הסיבות העיקריות בגללן החלטנו להביא
אותם לעבודה ברפת הן:
 .1בעיות כ"א מתמשכות ,גם מבחינת כמות
כ"א וגם מבחינת יציבות הצוות.
 .2הצורך לייעל ולצמצם את כוח האדם
ברפת ,ע"י עובדים שיחלבו מספר גדול יותר
של חליבות בשבוע.
להכנסתם של עובדים זרים לרפת יש השפעה
גדולה על נושא החליבה בשבת ,ולמעשה,
הבסיס ההלכתי עליו נשען ההיתר לחלוב
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המוסך וענף הרכב – עדכונים  /עמית חפץ והנהלת הרכב
מוסך

אחרים .במכוניות הללו התגלו תקלות רבות
שנאלצנו לתקן בסכומי כסף גדולים .אנו
מודעים לכך שרכב זה היה אהוב על חברים
רבים ,ונערכים לתת מענה הולם.
בימים אלו רכשנו רכבים מסוג יונדאי
"קונה" .רכב זה הינו של  5נוסעים ,עם מנוע
היברידי (משלב מנוע בנזין ומנוע חשמלי).
תנוחת הישיבה ברכב זה טובה ותצרוכת
הדלק חסכונית יותר.
כמו כן רכשנו שני רכבי  7מקומות של
טויוטה ,גם הם עם מנוע היברידי.
אנו מקווים שמכוניות אלו ייתנו מענה הולם
לשלל הבקשות והרצונות.
עוד מספר בקשות:
החזרת הרכב בגמר השימוש  -אנו חוזרים
ומבקשים מכוווווולם לעשות מאמץ להחזיר
את כלי הרכב למגרש החנייה המרכזי בגמר
השימוש .דבר זה חשוב על מנת לאפשר
זמינות של רכב לכלל החברים.
חנייה  -אנו מכירים בכך שקיימת בעייה של
חוסר זמינות מקומות חנייה באזורים
מסוימים בקיבוץ .אנא ,עשו מאמץ להחנות
את הרכב בצורה מיטבית ולמנוע הפרעה
לתנועה בכביש .דגש מיוחד יש לשים על
השדרה .מספר כלי הרכב שחונים שם ,וכן
הצמידות למעברי החצייה ,מסכנת את שלום
כולנו.
נקיון הרכב ותדלוק בגמר הנסיעה  -תמיד
טוב להזכיר...

דורון לנג ,שניהל בשנתיים האחרונות את
המוסך ,סיים את תפקידו לפני כחודש ועבר
לעבוד ,כעובד חוץ ,בחברת "לנדא" .דורון
הוביל מספר תהליכים משמעותיים בתקופה
בה שימש כמנהל ,וכאן המקום להודות לו
ולאחל לו הצלחה בתפקידו החדש.
כמו כן ,עזרא שלוי (ניר גלים) ,שעבד אצלנו
מספר שנים ,פרש לגמלאות עם פרוץ מגיפת
הקורונה.
כעת עובדים במוסך הלל ברטוב ,גלעד מעיין
ועמית גדיש .כפי שניתן להבין ,צוות המוסך
הצטמצם ,והדבר מחייב קביעת סדרי
עדיפויות בתיקון התקלות ובטיפול ברכב.
אני מבקש מכולם התחשבות במצב בעת
הגיעם למוסך לקבלת עזרה ושירות.
במקביל ,אנו מובילים מהלך של איחוד
המוסך עם ענף הרכב .כבר כיום ישנה חפיפה
ושיתוף פעולה בין הפעילויות ,ואנו סבורים
שיש להופכם לענף אחד .איחוד הפעילות
יביא לתיאום טוב יותר וליעילות גבוהה
יותר .נקווה שבזמן הקרוב נשלים מהלך של
איתור מנהל/ת לענף המאוחד ונתחיל
בפעולה ממשית לקיום איחוד הענפים.

רכב
אנו נמצאים בסופה של שנה ונערכים
להשלמת תוכנית החלפת כלי הרכב.
לצערנו ,אנו נאלצים למכור את כל כלי הרכב
מסוג סיטרואן ולרכוש במקומם כלי רכב

תודה!
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משולחן תרבות

ביום שני ,כ"א בכסלו) 7.12( ,
פעילות יצירה להורים וילדים לקראת חג החנוכה –במרכז יצירה
בשתי קבוצות (לפי שם משפחה) :
❖א'-ט' :בשעה 16:30-17:30
❖י'-ת' :בשעה 17:30-18:30
בנוסף ,תתקיים ברחבת מרכז היצירה מכירת רקפות של
משק דרורי ,בין השעות .16:30-18:00

מוזמנים בשמחה!

--------------------------אירועי חג החנוכה תשפ"א
יום ראשון ,כ"ז בכסלו
()13.12

יום שני ,כ"ח בכסלו
()14.12

נר שלישי

נר רביעי
משחק אינטראקטיבי

בתים מדליקים
בתים מאירים
ומארחים ...

נפגשים בקרדו,
בפרגולה ,במרפסת.
מדליקים ,טועמים,
שרים ,משחקים,
שמחים ומאירים באור
גדול את ה"ביחד"!

בשעה 20:30

במשחק ישולבו חידות
יבנאיות והוא ישודר
בזום לבתים .ניתן יהיה
לצפות בו גם בערוץ
הפנימי.
המשחק נושא פרסים!!

יום שלישי ,ערב ראש
חודש ,כ"ט בכסלו
()14.12
נר רביעי
מירוץ הלפיד
מירוץ לכל המשפחה
כולל הליכה ,עם מיטב כלי
התחבורה המקומיים.
החל מהשעה  16.00ואילך.
בתום המירוץ ,לקראת
 ,17:45תתקיים תפילת
ערבית חגיגית ומוזיקאלית
ברחבת בית הכנסת,
הדלקת נרות וסופגניות.

האירוע יתקיים
בשעות אחה"צ

מוזמנים לבוא וליהנות!
והכל כמובן ,בכפוף לחוקי הקורונה ...
שיהיה לנו חג של אור והרבה בריאות,

הערב

צוות תרבות קורונה.
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שימור המבנה של מפעל השימורים
חוות דעת שנשלחה לצוות מורשת (י"ד בכסלו תשפ"א ) 30.11.20

לכבוד :אנה קוגן – מהנדסת ועדה מרחבית לתכנון ובנייה שורקות
הנדון :חוות דעת  -שימור מפעל השימורים הראשון של 'קבוצת יבנה'
המועצה לשימור אתרים התבקשה לחוות דעתה על מבנה 'מפעל השימורים הראשון של קבוצת
יבנה' .לאחר סיור באתר עם חברי הקיבוץ ,התברר שחברי הקיבוץ הציעו והצביעו להרוס את
המבנה הנדון על מנת להקים משהו אחר במקום .לדבריהם ,המבנה הינו מבנה מסוכן
ומתפורר ,חסר כל ערך .במהלך הסיור במקום התרשמנו כי המבנה נמצא במצב פיזי טוב ,יש
הת פוררות טיח וברזל זיון שנחשף והחליד ,אך לא נצפו סדקים או שברים המאיימים על קיום
המבנה .לאחר הסיור ומידע שקיבלנו מחברי הקיבוץ התומכים בשימור המבנה (או שימור
חלקי שלו) ,להלן חוות דעתנו לגבי מפעל השימורים הראשון.
(דילוג)
הערכת האתר לפי קריטריונים :
ערך חברתי -
המבנה מהווה דוגמא ליזמות מקומית אשר מקורה בראשיתה של קבוצת יבנה .לאורך השנים
הקיבוץ טיפח והעצים את הכלכלה המקומית שלו ,והגדיל את המפעל לכדי מותג ארצי הנמכר
לא רק בישראל אלא גם בחו"ל .חברי הקיבוץ עבדו במפעל זה לדורותיהם והמשיכו לטפח את
רוח היזמות והקמת מפעלים ומלאכות ,כחלק מהזהות ומהעשייה המקומית .
ערך טכנולוגי -
מפעל השימורים עבר שדרוגים לכל אורך הדרך .הוא החל מייצור שימורי בשר ומלפפונים
בחומץ עבור הצבא הבריטי ,וצמח לכדי ייצור שימורים מסוגים שונים ,שמן זית ,יין ,ריבות וכו'
הנמצאים בכל בית בישראל .עם השנים התחלפו טכנולוגיות הייצור השונות ואיתן גם צורת
העבודה .
ערך אדריכלי -
המבנה בנוי מקונסטרוקציית בטון ,קירות מילואה מבלוקים עם חול ים וצדפים (חומרי גלם
מקומיים האופייניים לטכנולוגיית הבנייה בשנותיה הראשונות של המדינה) .המבנה המקורי
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התאפיין בצורת בנייה של בתי חרושת באירופה – גג משופע עם גמלון ,חלונות מרובעים עם
מפתחים רחבים להכנסת אור טבעי ,קוקיה על גג המבנה ,המזכירה ארובה של קמין .
בקיבוץ ישנו מבנה נוסף בעל צורה דומה למפעל השימורים ,מבנה זה מכונה 'הבית האדום'.
הוא שמור היטב ומהווה מרכז מבקרים פרטי ,המספר על החיים בקיבוץ .
סיכום ומסקנות :
מפעל החמוצים שהוקם ע"י קבוצת יבנה בשנות ה ,40-טרם הקמת המדינה ,מציג רוח חלוצית
יזמית להקמת מפעל ארץ ישראלי .לאורך השנים המפעל המשיך לתפקד ולהשתנות על מנת
להתאים את עצמו לרוח התקופה והביקושים של הצרכנים השונים .
המפעל ,אשר נבנה ביוזמ תם ובהנחייתם של חברי הגרעין שעלו מגרמניה ,בעל מאפיינים פיזיים
המזכירים מבני תעשיה ובתי חרושת אירופאיים מתחילת המאה ה .20-לא במקרה ,בקיבוץ
ישנו מבנה נוסף בצורה אדריכלית דומה ('הבית האדום').
סיפורו של מפעל החמוצים הראשון 'קבוצת יבנה' הוא סיפורו של הקיבוץ  -קבוצת יבנה.
קבוצת אנשים חלוצים אשר בנו את ביתם ואת מלאכתם ושמרו על אורחות חייהם לאורך
השנים ,תוך שמירה על המסורת היצרנית היזמית ,ושמירה על המאפיינים החברתיים
והמסורתיים .הצלחה של הקיבוץ להמשיך להתנהל כל השנים כחברה אחת וכמשק אחד ,רק
מדגישה את האיתנות של הקהילה .בכך מהווה הקיבוץ דוגמא יוצאת דופן לקהילה אשר צמחה
יחד עם הצמיחה של התעשייה המקומית הארצישראלית.
בסקירה הסטטוטורית נמצא כי המבנה ממוקם בחלקו המערבי של המתחם התעשייתי ,ואפשר
לשלב אותו בתוך התכנון העתידי של איזור התעשייה הצפוני .על מנת לבחון את השילוב של
המבנה בתכנון העתידי ,יידרש להכין תיק תיעוד וסקר הנדסי אשר ישמשו כבסיס לתכנון
המתחם.
קביעת המבנה כ"אתר" לשימור -
לפי התוספת הרביעית לחוק התכנון והבנייה" ,אתר" – (הכוונה לאתר הראוי לשימור)  -בניין
או קבוצת בניינים או חלק מהם ,לרבות סביבתם הקרובה ,שלדעת מוסד תכנון הם בעלי
חשיבות היסטורית ,לאומית ,אדריכלית או ארכיאולוגית( .סעיף . )1
חשוב לשמור על מפעל השימורים הראשון ולהכיר בו כאתר לשימור .המפעל מהווה דוגמא
ליזמות מקומית ובהיותו מורשת תעשייתית חלוצית ,שלצערנו לא נותרו הרבה דוגמאות כאלה
בארץ( ,רק לאחרונה נסגר מפעל האופניים 'אופן' ,בפתח תקווה ,אשר ייצר אופניים לכל
הקיבוצים והמושבים בארץ .חלק מהסיבות  -יבוא מחו"ל).
העתקים( :לגופים רשמיים שונים בתחום).
בברכה ,
מריה מצרפי
מ"מ מנהלת מחוז מרכז ,מועצה לשימור אתרי מורשת בישראל
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משולחנם של יהודה ונח מזכירי הפנים
פורת ,שמסיים קדנציה ארוכה ועשירה .שלא
כבעבר ,הפעם הבחירה התנהלה אחרת .צוות
מצומצם ראיין כמה חברים שהציעו עצמם
לתפקיד ובחר מתוכם שני מועמדים :נח חיות
ושרה עברון (חברת סעד ,מנהלת לשעבר של
בית הספר שלנו) .חברי המזמו"ר הכירו את
המועמדים ואת תוכניותיהם לגבי התנועה
בסדרה של מפגשים שהאחרון שבהם היה
בישיבת המזמו"ר עצמה .בסיום הישיבה
נבחרה שרה עברון ברוב קולות.
אנו מאחלים לשרה הצלחה רבה בתפקיד
החשוב ומקווים שתצליח להצעיד את התנועה
לימים טובים ויפים.

אספה
תקנון צעירים ימשיך להעסיק אותנו גם
באספה הקרובה .מספר שיא של משתתפים
(פעילים!) לקח חלק בדיון על "אורחות חיינו"
שעסק לכאורה בצעירים ,אך דיבר גם עלינו,
החברים המבוגרים .על הפרק מספר שינויים
מינוריים וכן שתי הצעות פרטיות מרחיקות
לכת :ביטול שנת הבית והצעה לאפשר לחיילים
בשירות חובה להיות בעצמאות כלכלית.
חלקה השני של האספה יעסוק בסדרת
החלטות אותן קיבלנו בשנה שעברה
להשתתפות החבר במרכיבי הוצאה שונים,
כגון :ביטוח לנסיעות חו"ל ,תוספי מזון ומוצרי
קוסמטיקה .הטריגר להחלטות היה ההכרח
לחסוך ,אך המזכירות מבקשת להאריך את
תוקפן של ההחלטות בשנה נוספת מתוך
תחושה שהדרישה להשתתפות החבר הביאה
ברוב הנושאים לחיסכון שנבע מצריכה
מבוקרת ומושכלת יותר ולא רק מעצם סכום
ההשתתפות .במקביל יאפשר החיסכון הגדלה
מסוימת בתקציבים האישיים .שיטת המוצרים
המסובסדים היא אמצעי נוסף לוויסות
הצריכה ,בדומה להפרטה ,אלא שאמצעי זה רך
יותר ומבטא התחשבות בצרכים השונים של
החברים .השיטה כבר קיימת פה ושם ביבנה
(למשל בגבינות תוצרת בית בחנות) ואנו רואים
בה פיתרון לגיטימי שיעשיר את סל האמצעים
בו אנו מנהלים את חיינו.

דירות אירוח
חנוכה מתקרב ומספר החברים המארחים גדל.
כידוע ,מספר דירות האירוח שלנו בתקופת
שיפוץ הקומותיים מצומצם מאוד ולא נוכל
לספק את הביקוש .עדיפות תינתן כרגיל
למשפחות בית סביון ,לבעלי שמחה משפחתית
ולמשפחות שביתן נמצא בעיצומו של שיפוץ.
כלי רכב
במהלך סגרי הקורונה "הצמדנו" כלי רכב של
יבנה לחברים שנוסעים בקביעות ,על מנת
למנוע החלפה של נהגים וכלי רכב והדבקה
מיותרת .כעת ,כשצי הרכב חזר לפעול כרגיל,
אנו מבקשים מכל הנהגים ,גם אלה שרכבם
משמש לעבודתם ,להחזיר את רכבם בערב
לחנייה ואת המפתח לארון המפתחות .רכב
שנשאר בידי החבר לאורך הלילה משבש את
עבודתו של הסדרן ופוגע בכולנו.

מזמו"ר
השבוע התכנסה בזום המזכירות המורחבת של
הקיבוץ הדתי .הנושא המרכזי בישיבה היה
בחירת מזכ"ל חדש לתנועה שיחליף את אמיתי
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אחות כוננת בשבת – אוריה חושן
שעות וימי העבודה של ד"ר אבירם דונסקי במרפאה:
יום ראשון  16:45-14:30יום שני  -הרופא לא נמצא
יום שלישי  13:00-09:45יום חמישי  09:00-08:00ו15:30-14:30-
ימי שישי במרפאה :יום שישי ה – 4.12-גלית .יום שישי ה –11.12-ליזט.
* חיסוני שפעת – יש מלאי מספיק לחיסונים ,הציבור מוזמן לתאם תור לחיסוני שפעת.
* תזכורת!  -לבדיקות דם יש לתאם תור מראש מול המרפאה.
* טלפונים בשעת חירום - 4000 :אחות תורנית – 1221 ,איחוד הצלה.
רק בריאות  -צוות המרפאה!

ברכות חמות !

הטבות משקארד
הטבות משקארד  2020יוצאות
לדרך:

כמו לפני שנה ,מועדון
משקארד מחלק הטבות
לחברים ,בו ניתן לבחור
מתנה ,שוברים או זיכוי כספי.
מימוש ההטבה דרך אתר:
www.meshekard.co.il
(כניסה לאתר ולחיצה על סמל
המתנה האדום).
ניצול ההטבה אפשרי עד סוף

לאבישי חיות על שחרורו
משירות צבאי ב"מגלן".
שמחים מאוד בבואך ל"שנת בית" בשדה
החינוך (מדריך ב"לימונים" ,ועוד).
ובאיחור קל...
מצדיעים לאריאל גוטליב על סיום קורס
קצינים (שריונר).
הצלחה רבה לך בהמשך.
צאתך ובואך בשלום
כאן ובבשבילכם,

אפריל.

באהבה

נטע

ועדת צעירים
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אֲ נִי וְ ַאתה
רחל
מַ חֲ ִשים – ַאתה וַאֲ נִי.
מַ ְמ ִתינִים – אֲ נִי וְ ַאתה,
בְ ִס ְת ֵרי ע ְֻקמנִי עֲלטה
ּודממה בְ ִס ְת ֵרי ע ְֻקמנִי.
ְ
אֹושיט ֶאת י ִדי – הֲ תבִ ין?
ל ֹא ִ
ל ֹא אֹחַ ז בְ י ְדָך לְהַ ְנחֹות.
ֶאחֱ שֶ ה וְ ַא ְמ ִתין – לְאֹות.
ֶאחֱ שֶ הַ ,א ְמ ִתין.
כִ י ִתלְעַ ג; "עִ ֶקשֶ ת כמֹוְך",
כִ י ִת ְרחַ ק – ַאצְ ִדיק ֶאת הַ ִדין.
גַם אֲ נִי ,גַם ַאתה – נבִ ין.
נֶחֱ שֶ ה ,נִבֹוְך.

(על השירים – יצחק ברוכי)

הכתובת למשלוח מאמרים למערכתbimkomon@gmail.com :
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